
 

Oslo, 2. april 2004

SENTRAL HØRING AV 14 OMRÅDER I FORBINDELSE MED DET 
UTVIDEDE SKOGVERNET

Det vises til Direktoratets oversendelse av 22. januar.
Norges Naturvernforbund  er tilfreds med at Direktoratet  sender på sentral høring 14 
skogområder i Øst-Norge som har vært på lokal høring. Vern av disse områdene er et lite men 
viktig skritt i oppfølging av skogvernet. 

Alle 14 områder må vernes
De 14 områdene fanger opp et stort spekter av verneverdig skognatur og supplerer i stor grad 
eksisterende vern. Alle områdene er følgelig viktig å verne. Vi vil likevel peke på at noen av 
disse områdene er særlig viktige:
• Begna: 
Området er internasjonalt viktig med verdens største kjente mjuktjafs-forekomst. Før lokal 
høring ble viktige deler av lokaliteten tatt ut. Hele området som nå er på høring må derfor- 
som et minimum- vernes.
• Presteseter: 
Vi mener i motsetning til Siste Sjanse at området er nasjonalt (***) og ikke regionalt 
verneverdig (**). Vi begrunner dette med at området i registreringsrapporten fikk høyeste 
score på like mange kriterier som de områdene som var gitt nasjonal verdi (***). Presteseter 
er den eneste gjenværende større forekomst med gammel granskog i fylket. Området må ikke 
beskjæres.
• Storås: 
I Stortingsmeldingen om det utvidete skogvernet ble det sagt at vern av huldrestry-skoger var 
et viktig mangel som måtte dekkes opp. Storås har Buskeruds største kjente forekomst av 
arten - som Norge har et internasjonal ansvar for. I området er det også viktige forekomster av 
andre sårbare lavarter.

Vi er enig med DN i at området Svartåsfjellet må vernes. Vi mener imidlertid at området bør 
vernes som en del av den pågående verneplanen for Rondane Sør. Dette begrunner vi med at 
skogområdet utgjør en naturlig del av Rondane Sør og at området var med i den lokale 
høringen for dette området. 
Andre viktige områder som var på høring må også vernes
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Ved gjennomføringen av skogvernet er det aller viktigst å legge vekt på vern av de arealene 
som har høyest naturkvaliteter. Det er derfor svært beklagelig at DN har utelatt noen av de 
mest verneverdige arealene som har vært til lokal høring, men som ikke er vernet. 

Det er spesielt uheldig at DN ikke har fremmet forslag om vern av følgende områder som har 
vært til lokal høring: Utvidelse av Korpen (lia ned mot Hellsjøvann), Haraldsfjell 
(Haraldstangen) og Rotlia:
• Korpen: 
I gammelskogen i lia ned mot Hellsjøvann, i kanten av den skogen som ble vernet i det 
utvidete skogvernet, er det funnet en soppart som er ny for vitenskapen. Norge har således et 
internasjonalt ansvar for bevaring av denne arten. 
• Haraldsfjell: 
Haraldstangen har en svært rik kalkkrevende flora med en rekke rødlistede og sjeldne arter. 
Området har vesentlig høyere verneverdier enn de arealene som ble vernet innenfor 
Haraldsfjell. Haraldstangen er blant de aller mest verneverdige områdene i Oslofjorden.
• Rotlia: 
Utvidelsen av Rotlia har også kvaliteter som i henhold til NINAs evaluering av skogvernet 
burde medført av området fikk høyeste prioritet for vern. Dette er en høyproduktiv barskog i 
lavlandet med gode forekomster av død ved og forekomster av direkte truede og sårbare 
sopparter. 

Det fremgår også av DN sitt høringsbrev at Bevøya er tatt ut etter råd fra Fylkesmannen i 
Østfold. Dette beklager vi, spesielt fordi området er truet av inngrep. Det fremgår ikke 
hvorfor dette regionalt verdifulle området er tatt ut. Norges Naturvernforbund ber DN gjøre 
rede for dette.

For Korpen (lia ned mot Hellsjøvann) lovte DN i sin behandling i lokal høring å gjøre en 
nærmere vurdering hvis det kom et konkret forslag til vern. Naturvernforbundet kan ikke se at 
en slik vurdering er gjort selv om vi  har kommet med forslag om vern av disse arealene. Vi 
ber derfor igjen om at det utarbeides et forslag om utvidelse av Korpen ned mot Hellsjøvann. 
Siden dette bare berører et mindre areal hos en grunneier bør det kunne utføres en forenklet 
og rask saksbehandling uten ny sentral høring. Vi foreslår også at selve Haraldstangen vernes 
som en utvidelse av Haraldsfjell. Verneområdet kan avgrenses ved at man holder hyttene og 
de opparbeide arealene rundt hyttene utenfor (egne avgrensninger inne i området). 
Forvaltningen av et slikt verneområde bør være lite problematisk.

Flere grenseinnskrenkninger må ikke gjennomføres ! 
Det har vært betydelige arealinnsnevringer av mange områder frem til lokal høring, noe som 
har medført at biologisk verdifulle arealer er tatt ut. Det er derfor viktig at denne høringsfasen 
ikke bidrar til at verdifulle arealer ikke kommer med. 
Norges Naturvernforbund vil gi sin  fulle støtte fylkesmannen i Vest-Agder sitt forslag om 
utvidelse av Svingervann.
Vernebestemmelsene må forebygge uheldige tiltak
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For flere verneforslag fremgår det ikke om det er tillatt med bålbrenning og sanking av ved til 
dette. Det er nødvendig at dette klargjøres i bestemmelsene. Naturvernforbundet  støtter 
forslaget fra  fylkesmannen i Aust-Agder  om at punktet om bruk av nedfallen død kvist tas ut 
på grunn av mulige konsekvenser for biologisk mangfold. Dette er viktigst i områder der 
verneverdiene er knyttet til død ved og lavforekomster som henger på tørrkvister (Begna). 
Norges Naturvernforbund ønsker ikke at det skal være tillatt med bålbrenning i noen av de 
områdene som her er sendt på sentral høring.

Nødvendig med oppfølging av skogvernet
Det er kartlagt en rekke nasjonalt og til dels internasjonalt verdifulle områder som ikke er 
vernet eller som det er planer om vern av i dag. Vi ber om at DN følger opp med igangsetting 
av prosesser for vern av disse områdene med det aller første: Dette er viktig for å forhindre at 
unike verneverdier går tapt.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland
generalsekretær
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